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RIJLOGBOEK
De Honda Drive Recorder neemt video’s op terwijl u rijdt en  
kan zo bewijs leveren bij ongevallen. Zo beperkt u de kans  
dat u oneerlijk wordt behandeld. U kunt ook weginformatie en 
bezienswaardigheden op uw route registreren. Video’s worden 
automatisch in segmenten van een minuut opgeslagen op de 
geheugenkaart. 

BOTSBESCHERMING
Een ingebouwde sensor detecteert de acceleratiesnelheid 
van de wagen in realtime. Wanneer deze de ingestelde limiet 
overschrijdt, wordt de videobeveiliging geactiveerd en vergrendelt 
het toestel de opgenomen videogegevens. De Honda Drive 
Recorder kan maximaal tien vergrendelde videobestanden 
bewaren.

PARKEERBEWAKING
In de stand by-modus start de ingebouwde acceleratiesensor 
de camera wanneer hij detecteert dat het voertuig 
wordt blootgesteld aan een externe impact of trillingen die 
de ingestelde limiet overschrijden. De opname start binnen 10 
seconden en duurt een minuut. De Honda Drive Recorder kan 
tot vijf vergrendelde videobestanden van de parkeerbewaking 
opslaan.

De nieuwe Honda Drive
Recorder: onze nieuwste

handige technologie,
ontwikkeld voor meer 

gemoedsrust.
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BEWEGINGSDETECTIE VAN DE 
VOORLIGGER
De Drive Recorder detecteert bewegingen van uw 
voorligger in drukke omgevingen zoals op kruispunten, aan 
verkeerslichten of in files. Wanneer de voorligger vooruit rijdt 
en uw voertuig niet binnen drie seconden volgt, laat de Drive 
Recorder een geluid horen om u te waarschuwen.

AFSPELEN VIA HDMI
Zodra de Drive Recorder via een HDMI-kabel met het 
weergavesysteem van het voertuig is verbonden, kunt u de 
foto’s en video’s bekijken op het weergavescherm van de 
auto. De knoppen op de Drive Recorder kunnen worden 
gebruikt voor volgende opdrachten: vorige, volgende, 
afspelen, pauzeren en terugkeren.

VERBINDING MET SMARTPHONE
Zodra de mobiele app werd geïnstalleerd en uw smartphone 
draadloos is verbonden met de Drive Recorder, kunt u een 
preview van de foto’s en video’s bekijken, ze in realtime 
afspelen op uw smartphone of downloaden, zodat u de 
beelden makkelijk kunt delen. Diverse instellingen van de 
Drive Recorder zoals de detectiegevoeligheid en camera-
instellingen, kunnen ook worden geconfigureerd via uw 
aangesloten smartphone.

BEDIENING MET GEBAREN
De Drive Recorder is uitgerust met een functie die gebaren 
detecteert en herkent, zodat de gebruiker vlot en intuïtief  
met het toestel kan communiceren om snel een foto of korte 
video te maken.

STARTSCHERM LIVEBEELDEN CAMERA
VOORAAN

LIVEBEELDEN CAMERA
ACHTERAAN

REMOTE VIDEOBESTAND
VAN FRONTCAMERA
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♦ Kantelbare frontcamera met FULL HD-resolutie van 1080 P 
(1920x1080) 

♦ Compatibel met achteruitrijcamera*

♦ Camerahoek van 138° (diagonaal)

♦ Inclusief uitneembare micro-SD-kaart van 16 GB – 2 uur opname-
tijd, toestel ondersteunt max. 32 GB

♦ Geïntegreerde microfoon

♦ Geïntegreerde G-sensor

♦ Statisch HD-focusbereik: binnen 2 meter

♦ Ondersteunt output via HDMI en draadloze verbinding

♦ Ondersteunt draadloze verbinding met smartphones; momenteel 
compatibel met iPhones™ en Android™-toestellen**      

SPECIFICATIES

*Beschikbaarheid na te vragen bij uw dealer
** Zowel iPhones™ als Android™-smartphones kunnen in combinatie met dit toestel worden gebruikt. 

In sommige gevallen is de telefoon mogelijk niet compatibel of zijn sommige functies mogelijk niet 
beschikbaar vanwege verschillen in hardware- en OS-versies. Neem voor meer informatie contact 
op met een erkende Honda-concessie.



De originele Honda Drive Recorder is veel
meer dan een opnametoestel. Waar u ook rijdt,
manoeuvreert of zelfs stilstaat, deze handige

technologie biedt u altijd een extra paar ogen.

Als origineel accessoire past dit apparaat
naadloos in uw Honda. Bovendien geniet u van 

drie jaar garantie op de Drive Recorder.

UW EXTRA
PAAR OGEN



Verantwoordelijke uitgever:  Honda Motor Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - BTW-nummer: BE 0467.016.396  
Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch - Rivium Boulevard 201-234 (Level 11) - 2909 LK Capelle aan den IJssel - BTW-nummer: NL851865367B02

Honda gebruikt papier dat op verantwoorde wijze geproduceerd is door fabrikanten binnen de EU. 
Gooi mij alstublieft niet weg, maar geef me door aan een vriend of recycle me.

Sommige auto's worden in deze brochure voorgesteld met accessoires en/of fabrieksopties. De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties, waaronder de kleuren, met of zonder 
kennisgeving te wijzigen wanneer en op welke wijze dat wenselijk wordt geacht. Het kunnen zowel grote als kleine wijzigingen betreffen. De fabrikant doet echter al het mogelijke om ervoor te zorgen 

dat de gegevens in deze brochure juist zijn. Deze publicatie kan onder geen enkel beding worden beschouwd als aanbod van de fabrikant aan een individuele klant. De verkoop loopt altijd via de 
Honda dealer die gebonden is aan de standaard verkoopsvoorwaarden en de garantievoorwaarden die voor de verkoop van toepassing zijn. De klant kan een kopie van deze voorwaarden bij de dealer 
aanvragen. Hoewel de fabrikant er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de vermelde specificaties up-to-date zijn, is het mogelijk, aangezien de brochures een aantal maanden voor de verspreiding 

worden opgesteld en gedrukt, dat wijzigingen in de specificaties zijn doorgevoerd of dat in voorkomende gevallen de aanwezigheid van een bepaald kenmerk is veranderd. De fabrikant raadt de klanten 
dan ook aan om altijd contact op te nemen met de Honda dealer, met name als de keuze wordt bepaald door één van de getoonde kenmerken.


